
JAK ŘEŠIT (nahradit) WI-FI      PROČ MŮŽE WI-FI ŠKODIT 

Mediální masáž s nabízením 5G, tedy nových sítí páté generace, probíhá již nejméně od roku 2018. 

Mnozí lidé mají obavy o své zdraví a kontrolují, jestli někde v okolí na střechách nebo sloupech už 

nemontují další vysílače. Obavy jsou namístě, ale ve srovnání s tím, že se trvale ozařujeme silnější 

WI-FI přímo doma, naměříme zpravidla (naštěstí) vlivy záření okolních vysílačů zanedbatelné! 

• V čem je WI-FI škodlivá? Vědecká studie z roku 2018 (1) popsala 7 hlavních jevů, ke kterým dochází na buněčné 

úrovni v organismu, pokud je náš WI-FI router aktivní, zapojený do zásuvky. Neustále nabízí připojení – vysílá 

ostré impulzy, aby síť „viděla“ všechna okolní zařízení a mohla se připojovat.  

CO ZPŮSOBUJE WIFI – I NA DOVOLENÉ! 

Začíná doba dovolených. Mnozí vybírají ubytování i podle toho, aby tam hlavně byla silná WI-FI k dispozici, nejlépe 

na pokoji. O odpočinku nervového systému nemůže být ani řeč, ten je excitován do plné pohotovosti, k útěku. 

Pokud se díváme na charakter signálu na displeji spektrálního analyzátoru, jsou to úzké, 

ostré vysoké jehlice. Pokud jsou naše receptory stále atakovány palbou ostrých jehlic – 

impulzů datových paketů, organismus mylně vyhodnocuje, že čas na tvorbu melatoninu 

není. Naopak, v buňkách vzniká oxidativní stres a tělo je zaplaveno kortizolem – stresovým 

hormonem pro naše přežití! Srdce pumpuje do svalů více krve, abychom byli schopni 

okamžitě se pustit „do boje“, a nebo rychle utéci, jako při skutečném ohrožení života 

(například když na nás vyskočí v lese medvěd – to je přesně ta šoková reakce „okamžitě 

vzít nohy na ramena a zachránit se“). Je to doslova stejná záplava organismu kortizolem 

pro přežití, prapůvodní reakce na ohrožení života. Je to stav, který dlouhodoběji způsobuje 

srdeční infarkty a oběhové a jiné potíže. A to „jenom“ díky aktivnímu signálu WI-FI!  

Výše jmenovaná studie však také odhalila zásadní vliv na funkci hemoglobinu v krvi – 

vázat na sebe kyslík a distribuovat jej do zbytku celého těla. Vlivem ostrých impulzů WI-FI 

(i jiných datových signálů, ale WI-FI a Bluetooth především) se tato funkce poškozuje a v 

těle nastává deficit – nižší okysličování mozku a jiných zásadních orgánů. Jeden zahraniční 

odvážnější článek (2) to přirovnával k aktuálním potížím s dýcháním při Covidové hysterii a 

vysvětloval, že se zbytečně pod tlakem pumpuje do plic kyslík, div se neroztrhají, a přitom 

problém není vůbec v plicích, ale v krvi. Snažil se vysvětlit, že za Covid může značné 

rozšíření 5G v Číně. U nás ještě 5G vůbec rozšířeno není, natož počátkem 2020, ale potíže 

s dýcháním byly. Za špatnou distribuci kyslíku může v kombinaci s dalšími faktory 

především WI-FI, kterou má každý doma, a nikdo to silné záření nevypíná ani na noc!  

WI-FI ničí zdraví, srdce, spánek, plodnost 

• POTÍŽE SE SPÁNKEM: Nedařilo se vám v noci někdy po používání WI-FI usnout? Studie z roku 2007 potvrdila změny 

vzorců mozkových vln - spaní v místnosti s WI-FI a v blízkosti telefonu a v domě s WI-FI může způsobovat chronické problémy 
se spánkem v důsledku narušení usínacích a spánkových vzorců, postupně i rozvoj deprese a vysokého krevního tlaku. 

• RIZIKA PRO DĚTI: Autoři australské studie r. 2009 speciálně zdůraznili vážné narušení proteinové syntézy: „Tato vlastnost 

buňky se projevuje obzvláště v rostoucích tkáních, tedy v dětském věku a v dospívání.“ Koupel dětí a mládeže ve WI-FI signálu 
znamená zvýšené riziko vývojových komplikací. Samozřejmě i jiná data v mobilu – 3G, 4G, LTE, 5G, Bluetooth... 
• OVLIVNĚNÝ RŮST BUNĚK: Skupina dánských deváťáků provedla experiment testování vlivu WI-FI na řeřichu zahradní. 

Rostliny v místnosti s WI-FI routerem - nerostly. Také vědecký výzkum prováděný pomocí magnetické rezonance odhalil, že 
osoby, vystavené častěji signálům pulzního - datového záření, pak měly v mozku několik oblastí se sníženou aktivitou.  

• POŠKOZENÍ DNA, SPERMA A PLODNOSTI: Výzkumníci přišli na to, že vystavení WI-FI frekvencím snižuje pohyblivost 

spermií a způsobuje rozpad DNA. Jiná studie na zvířatech potvrdila, že některé bezdrátové frekvence mohou bránit uhnízdění 
vajíčka v děloze. Během studie měly myši, které byly 2 hodiny denně po 45 dní vystaveny záření, výrazně zvýšené úrovně 
oxidačního stresu. Buněčné poškození a dopad na strukturu DNA v důsledku vystavení záření naznačuje silnou možnost 
abnormálního těhotenství nebo selhání uhnízdění vajíčka v děloze, a potíže s oplodněním, včetně vývoje plodu v bříšku. 

• SRDEČNÍ ZÁTĚŽ, ZRYCHLENÝ TEP: Studie zahrnující 69 dobrovolníků oznámila, že mnoho z nich zaznamenalo skutečnou 

fyzickou odpověď v reakci na elektromagnetické frekvence. Jak taková fyzická odpověď vypadala? Zvýšená srdeční činnost – 
pod. jako u jedinců vystavených stresu. Zrychlení tepu souvisí se záplavou kortizolem, stresovaného (WI-FI) organismu. 

• SPOJITOST S RAKOVINOU? Zatímco studie na lidech jsou vzácnější, studií provedených na zvířatech je nespočet. 

Prokazují, že vystavení elektromagnetickému záření zvyšuje riziko rozvoje tumorů. Součástí jedné případové studie byla i 21 
letá žena, u níž se rozvinula rakovina prsu přesně v místě, na kterém nosila mobilní telefon v podprsence. Predispozice k rak. 
u ní v rodině vůbec nebyla. Berte i jako radu – rozhodně nenoste mobil se zapnutými daty a WI-FI přímo na těle nebo v kapse! 
Dochází tak i ke změnám krevního obrazu, funkce hemoglobinu…   / Tato sekce informací je ze serveru Globální léčení (3).  

 

STOJÍ WI-FI ZA VŠECHNA TATO RIZIKA?  Moudrý rodič bude chránit před vlivem WI-FI alespoň své děti. 

https://www.elektrosmog-zony.cz/download/studie_wifi_2018_orig.pdf
https://www.naturalnews.com/2020-04-06-5g-alter-hemoglobin-coronavirus-patients-oxygen-deprivation.html
https://globalhealing.com/


JAK POŘEŠIT PŘIPOJENÍ NA INTERNET ZDRAVĚJI - JAK ELIMINOVAT (nahradit) WI-FI               

Komu záleží na zdraví nebo má doma děti, měl by využít velmi snadné varianty, jak být připojen na internet přes 

káblík a nemuset WI-FI vůbec zapínat. Je to o zvyku, naučit se připojovat přes káblík, tu možnost si doma vytvořit. 

• Počítač stolní, velký – samozřejmě připojíme „UTP“ internetovým kabelem s koncovkami RJ-45. Tento kabel se koupí 

kdekoli, i v délce 10, 15, a 20 m. Připojí se do routeru, druhý konec do počítače. Na routeru vypněte WI-FI (mívá vypínač). 

• Notebook – mívá také zdířku pro běžný konektor RJ-45 – pro kabel „UTP“ k routeru. A pokud nemá, využijme redukci: 

• Mobil, tablet, a některé notebooky nemají větší zdířku pro připojení 

internetového kabelu, ale můžeme si koupit Ethernetovou redukci pro LAN 

připojení (4), kde je na jedné straně zdířka pro konektor RJ-45 a na druhé 

straně konektor USB nebo USB-C nebo Lightning konektor pro Apple. Tuto 

stranu už zasuneme snadno do onoho zařízení, ihned máme internetová 

data a nemusíme se „smažit“ WI-FI.  (Odkazy na pořízení, dole.)  

• WI-FI s časovačem je také řešení, že alespoň na noc se router sám vypne, když to tak nastavíme přes počítač, anebo 

pořídíme levnou časovací zásuvku. Nastavíme na ní vypnutí alespoň od půlnoci do rána, a nemusíme na to už myslet. 

• WI-FI opakovače – repeatery – také neustále vysílají agresivní signál jehlicovitý (5), aby jej zařízení „viděla“ a mohla se 

„připojit“. I když spíme a nestahujeme! Nepoužívejte je. Neviditelný WI-FI signál je opravdu velmi ostře pulzní, viz videa (6). 

• WI-FI máte kvůli chybějícím zásuvkám či rozvodu internetu po bytě, domě? – Pokud nechcete složitě tahat 

prodlužovací internetové kabely, natož ještě vrtat zdi, sekat drážky nebo montovat lišty, existuje elegantní řešení – prodává 

se set krabiček (do zásuvky) pro přenos internetových dat přes zásuvkový okruh (7). Internetová data pak lze odebírat ze 

zásuvek 230 V v dalších místnostech. Data se namodulují na sinusovku fáze, poradí Vám v elektro a PC obchodech, firmách. 

• WI-FI od sousedů – i když vidíme na displeji dalších 20 signálů od sousedů, a „plné čárky“, naštěstí naměříme ty signály 

analyzátorem již slabé a neškodné, pokud nemají silný WI-FI router hned za zdí.(8) Nehledě na „plné čárky“ na displeji – ty 

symbolizují použitelnost, nikoli přímo intenzitu signálu. Intenzitu signálu WI-FI z routeru ve vlastním bytě však naměříme 

analyzátorem i o 2-3 řády silnější. Proto je pro ochranu zdraví zásadní, svůj WI-FI router opravdu alespoň na noc vypínat. 

ODPOČIŇTE SI – I OD WI-FI  
Užijte si dovolenou bez WI-FI a jiných datových signálů. Nemusíme zpět do středověku, ale zkuste zapínat WI-FI (i 
data v mobilu) opravdu jen na vyřízení nutných mailů a zpráv, a hned potom vypnout. Naučte se takový režim pak 

nejlépe stále. O internet nemusíme přijít, stačí využívat snadné a stabilnější připojení přes kablík, přes redukci… 

Chraňme si zdraví zvlášť v této divné době, kdy se nás o něj snaží připravit média a kdekdo, a BUĎME ZDRÁVI! 😊 

VÍCE INFORMACÍ, DOTAZY, OBJEDNÁVKY KOMPLETNÍHO MĚŘENÍ: 

MAIL: pokorny.kamil@seznam.cz TEL.: 608 400 550 (pište SMS, kdy mám zavolat) a www.elektrosmog-zony.cz 

Reference a některé zdroje tohoto letáku:        (aktualizace letáku 5/2022) 

1) Studie o škodlivosti WI-FI, 2018: https://www.elektrosmog-zony.cz/download/studie_WI-FI_2018_orig.pdf 

2) Vliv na hemoglobin a distribuci kyslíku: https://www.naturalnews.com/2020-04-06-5g-alter-hemoglobin-
coronavirus-patients-oxygen-deprivation.html            3) Server GlobalHealing: https://globalhealing.com/ 

4) Redukce pro USB: https://www.datart.cz/Propojovaci-kabely-a-konektory-i-tec-USB-2-0-Fast-Ethernet-
Adapter-U2LAN.html 

4) Redukce pro USB-C: https://www.alza.cz/axagon-ade-src-d5356203.htm               Více-anténové WIFI routery – fakt ne! :-) 

4) Redukce pro Apple (Lightning konektor): https://emv-plus.com/shop/lightning-to-lan/                                                      
a 1m prodlužovací káblík pro Apple – stejný e-shop: https://emv-plus.com/shop/lightning-extension/                             

5) Agresivní jehlice u postele – video: https://www.instagram.com/p/COmm9V0LNby/ 

6) Videoukázky datových signálů: https://www.instagram.com/p/B96WTyon0Pf/ 

7) Přenos dat přes zásuvky: https://www.alza.cz/tplink---landing-page-art10864.htm 

8) Video svědectví o vlivu sousedovy WI-FI: https://www.youtube.com/watch?v=9dlbJbFfvEM 

• SDÍLEJTE A KOPÍRUJTE PROSÍM TENTO LETÁK VŠEM, NA KTERÝCH VÁM ZÁLEŽÍ! • 
Rád Vám tento leták i další materiály zašlu mailem, nebo vše poradím, změřím, napište mi. 
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